
חלב מופחת מתאן

מחקר מצא שהשבחה גנטית של פרות יכולה
לסייע להפחית משמעותית את פליטת גזי

החממה בתעשיית החלב
 

לפעילות

חלב מכל דבר

כתבה העוסקת בקשר שבין תעשיית החלב
ומשבר האקלים, תוך התייחסות גם לחותם
הסביבתי של חלב ממקורות צמחיים. לצד

הכתבה תמצאו גם דף עבודה מקוון
 

לפעילות

למה הדבורים מפסיקות לרקוד?

תקשורת תוך-מינית אצל דבורים
והשפעת האדם עליה

 

לפעילות

פרחים במקום דשא

בשנים האחרונות אוכלוסיות הדבורים וחרקים
מאביקים אחרים נמצאות בירידה. לכן

במדינת מינסוטה שבארה"ב מנסים לעודד
את התושבים להפוך את גינות בתיהם

לידידותיות יותר לדבורים.
האם ניתן לאמץ תכנית דומה גם בארץ?

 

לפעילות

הכחדה בהילוך מהיר

IPBES-ה "ח של  בדו סקת  עו הכתבה 
שפורסם ב-2019, שקבע כי אם האדם לא
ישנה את פעולותיו עכשיו, כמיליון מינים שונים
של בעלי חיים וצמחים ייכחדו מהעולם. לצד
הכתבה תמצאו גם דף עבודה בגוגל פורמס

אותו תוכלו לשלוח בקלות לתלמידים.
 

לפעילות

50 גוונים של בריאות

מערך שיעור העוסק בקשר שבין המגוון
הביולוגי לבין התפשטות מחלות, ובדגש על
מחלת המלריה. המערך כולל גם הצעה

למשחק בסגנון "הרוצח", כאשר הרוצחת
במשחק היא יתושת האנופלס.

 

לפעילות

כל המינים והשמות

הטקסונומים הקלאסיים הולכים ומתמעטים
ויחד אתם נעלמת המלאכה החשובה של
זיהוי מינים חדשים. האם בעתיד יהיה מי
שיעניק למין חדש של חיפושית שם של נשיא

מכהן או של שחקנית קולנוע נוצצת? 
 

לפעילות

צבי נינג'ה תוצרת ישראל

כתבה העוסקת במושבת צבים רכים, מין
בסכנת הכחדה, שקבעה את ביתה במקום

מפתיע במיוחד באזור השרון.
לאחר קריאת הכתבה ממתין

 Kahoot לתלמידים חידון
 

לפעילות

מי הזיז את הביצה שלי?

כתבה שיכולה לשמש כפתיח להוראת תהליך
התיכּון, ודוגמה מעולה לשימוש בטכנולוגיה

לשמירה על הסביבה.
 

לפעילות

מחזור המוות של הסיגריות

מעשנים, הנה עוד סיבה טובה להיגמל: בדלי
סיגריות שמושלכים לקרקע לא רק יוצרים

לכלוך, אלא גם פוגעים בהתפתחות התקינה
של צמחים בסביבתם

 

לפעילות
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הסר | דווח כספאם

שוברים את השגרה עם זווית חדשה להוראת מדע וסביבה 

החודש בניוזלטר ניתן למצוא מגוון כתבות ומערכים שמשלבים בין כמה אירועים חשובים המצויינים
החודש, כמו חג השבועות, יום הדבורה עולמי, היום הבינ"ל למגוון ביולוגי, וזה רק על קצה המזלג.

כדי לתת כבוד אמיתי לדבורים, בחרנו לראיין החודש בפינת לחשוב כמו מדען את ד"ר אחיק
דורצ'ין, מנהל אוסף הדבורים במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב, שהסביר
לנו על חשיבותן של הדבורים למערכת האקולוגית. ואם גם אתם השתכנעתם בחשיבותם, ואתם
מעוניינים לחשוף את התלמידים שלכם לעולמם המופלא של הדבורים, אז תכנית "אפקט

הדבורה" המוצגת בפינת עמ"ר ברשת היא בדיוק עבורכם.

לאור אירועי הימים האחרונים, דאגנו לשלב בניוזלטר זה תכנים ופעילויות שניתן להעביר בהוראה
מרחוק לטובת מי מכם שנאלצים ללמד מהבית. כמו כן אנו מזכירים כי באתר ישנו מאגר של

תשבצים אינטראקטיביים, המבוססים על כתבות זווית, הזמין לכניסת תלמידים ללא הרשמה.

אנו מחזקים את תושבי הדרום והמרכז, ומאחלים לימים רגועים יותר.
שלכם ובשבילכם
צוות זווית בחינוך

לאתר זווית בחינוך

לקהילת המורות והמורים של זווית בחינוך בפייסבוק 

אם אינך רואה דוא"ל זה לחץ כאן

היומן המדעי-סביבתי שלך

16/05 - שבועות

20/05 - יום הדבורה העולמי

22/05 - היום הבינ"ל למגוון ביולוגי

23/05 - יום הצב הבינ"ל

31/05 - היום הבינלאומי ללא עישון

ליומן סביבה באתר

לחשוב כמו מדען

ד"ר אחיק דורצ'ין – אנטומולוג (חוקר חרקים)
מנהל אוסף הדבורים במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב

מהם תחומי העיסוק שלך?
"אני מתמחה בטקסונומיה וסיסטמטיקה של דבורים, כלומר אני חוקר את הקשרים האבולוציוניים
בין מינים שונים של דבורים, את התכונות המאפיינות אותם, וכיצד תכונותיהם השתנו במהלך

האבולוציה."

איך הגעת לתחום?
"קיבלתי השראה מאבא שלי שהוא טקסונום חובב של חיפושיות ומאחותי הגדולה שהיא חוקרת

יתושי עפצים."

"החרקים היא הקבוצה הגדולה ביותר בטבע, ומגוון המינים האדיר ריתק אותי. בייחוד האסתטיקה
שלהם, החרקים הם פשוט בע״ח מדהימים ביופיים."

בונוסים בעבודה: 
"העבודה שלי נעשית מתוך תשוקה לחקור את הדבר שהכי מעניין אותי. היא משלבת עבודת שדה
בתנאים אופטימליים – במהלך שיא עונת הפריחה בטבע, ועבודת מעבדה, שבה אני מסתכל על
הדבורים מקרוב, לומד את המורפולוגיה החיצונית שלהן וגם את הגנטיקה שלהן בעזרת כלים

מולקולריים."

"מינים רבים של דבורים לא תוארו עדיין באופן רשמי וחלק מהעבודה שלי היא לתאר את
תכונותיהם ולתת להם שמות מדעיים. אי אפשר להכיר לעומק את כל המינים הקיימים ואני שולח
חלק מהדבורים למומחים אחרים לצורך הגדרה. כאשר מומחה מתאר מין חדש הוא יכול לבחור

לקרוא לו ע״ש חוקר אחר, וכך כבר קרויים על שמי שני מינים של דבורים -
".Lasioglossum dorchini -ו Nomada dorchini

מהי חשיבותן של דבורים למערכת האקולוגית?
"הדבורים הן קבוצת המאביקים הגדולה והחשובה ברוב חלקי העולם. צמחים רבים לא יכולים
לפרות, לחנוט פרי ולהתרבות ללא עזרת מאביקים, בעיקר דבורים, שמעבירים את האבקה
מהאבקן בפרח אחד לצלקת בפרח אחר מאותו המין. הצמחים מהווים חלק חשוב מבית הגידול
בכל מערכת אקולוגית יבשתית (לרבות מקור מזון, מחסה וכולי), ורבייה מוגבלת של צמחים תוביל

לדרדור המערכת האקולוגית כולה."
 

מהי התופעה של היעלמות הדבורים? ומה מצבן כיום בארץ ובעולם?
"התופעה הזו נוגעת רק לדבורת הדבש המערבית, שהיא אמנם חשובה לאדם כי היא המאביק
המסחרי העיקרי שבו אנו משתמשים להאבקת גידולי חקלאות רבים, אבל מדובר במין אחד
בלבד. יתר המינים, כ-20 אלף מינים בכל העולם, מאוימים בעיקר על ידי אובדן בתי גידול טבעיים.
ניצול שטחי טבע לצרכי האדם, בייחוד לחקלאות אינטנסיבית, מוביל לשינוי קיצוני של בית הגידול
ולדחיקה של רוב דבורי הבר עקב מחסור בצמחי המזון, שהם צמחי בר, ואתרים מתאימים

לקינון."

"בארצות מתועשות כמו במערב אירופה ובצפון אמריקה מינים רבים של דבורים נמצאים בירידה
וחלקם כבר נכחדו. בארץ, אין לנו מידע מספיק, אבל קרוב לוודאי שאוכלוסיות דבורי בר שונות
נעלמו מאתרים רבים באזור הים תיכוני (מקו באר שבע צפונה) עקב פיתוח חקלאי ועירוני
אינטנסיביים. לאחרונה נמצא שישראל היא המדינה הכוללת את מספר מיני הדבורים הגבוה
ביותר בעולם ביחס לגודלה, כ-1000 מינים, ולכן יש לנו הרבה מה לאבד אם לא נשכיל לשמור על

שטחי הטבע."

האם דבורת הדבש היא מין פולש?
"מין פולש הוא אופורטוניסט שמתרבה במהירות ודוחק מינים מקומיים לאחר המעבר. דבורת
הדבש המערבית לא עונה על ההגדרה של מין פולש כי היא לא יכולה להתקיים כיום בטבע ללא
עזרת האדם עקב רגישותה לטפילים ולגורמי מחלה. דבורת הדבש היא מין מקומי בישראל, אבל
כיום כל דבורי הדבש בישראל מגודלות בכוורות. עם זאת, גידול אינטנסיבי של דבורי דבש עלול
להוביל לצפיפות גבוהה של פועלות, ניצול יתר של משאבי הפריחה והפצת וירוסים שיפגעו

באוכלוסיות דבורי בר רגישות."

עובדה מפתיעה על... דבורים
"לדבורים, וגם לקרובותיהן הצרעות והנמלים, מערכת רבייה ייחודית בעולם החי המכונה
הפלו-דיפלואידית. הזכרים מתפתחים מביצים לא מופרות ונושאים מטען גנטי יחיד, כלומר הם
הפלואידים, בעוד הנקבות מתפתחות מביצים מופרות ונושאות מטען גנטי כפול, כלומר הן
דיפלואידיות (כמונו למשל). הנקבה, האם, יכולה לבחור אם להפרות את הביצה או לא להפרות
אותה לפני ההטלה וכך היא יכולה לשלוט ביחס הזוויגים של הצאצאים שהיא מעמידה. נמצא
שבתנאי סביבה ירודים יחס הזכרים לנקבות עולה כי הם יותר ״זולים״ אנרגטית לייצור מאשר

הנקבות."

כתבות בהן אחיק מרואיין: פרחים במקום דשא, אסור לקטוף את דבורי הבר

https://bit.ly/3eisulP :למדריך דבורי הבר בישראל שנכתב על ידי אחיק

דבורה מחושית (מחושית הוא שם הסוג בעברית) מהמין Eucera boyadjiani המבקרת בפרח של סומקן
ענקי. צילום: אחיק דורצ׳ין.

מין זה הוגדר כנמצא בסכנת הכחדה חמורה בישראל במסגרת רשימת המינים האדומים של חסרי חוליות
בישראל. 

עמ"ר ברשת

מעוניינים לחשוף את התלמידים לעולמן המרתק של הדבורים תוך התנסות בחקר
ובמדע אזרחי?

הכירו את תכנית “אפקט הדבורה”

התכנית פותחה ברמת הנדיב מתוך מטרה לקדם מודעות לחשיבות הדבורים במערכת
האקולוגית, ולעודד מעורבות ופעולה למען האדם והסביבה. התכנית עושה שימוש בכלים של מדע

וניטור אזרחי, משלבת חקר אקולוגי בסביבה הקרובה ומעודדת חשיבה סקרנית וסביבתית. 

התוכנית מיועדת לתלמידי ה’-ט’ בכל רחבי הארץ וניתנת להתאמה לעבודות חקר וביוחקר,
לתלמידי חט”ב וחט”ע במגמות ביולוגיה, מדעים וסביבה.

לפרטים נוספים והצטרפות לתכנית יש ליצור קשר עם ד"ר יעל נבון:
yael@ramathanadiv.org.il , 052-6968668

 
מידע נוסף ניתן למצוא גם באתר רמת הנדיב ובאתר המרכז לקידום מדע אזרחי בבית הספר

 
ובינתיים, מוזמנים למלא את השאלון הבא בנושא דבורים:

https://survey123.arcgis.com/share/f9176f695c1941bfb6f400cb4b33ce91?lang=he

אירועים

מורות ומורים, מוזמנים להירשם לוועידה הארצית הראשונה בנושא חינוך ומשבר האקלים!

הוועידה תתקיים באופן מקוון, ביום שלישי ז' סיוון תשפ"א 18.5.2021, איסרו חג שבועות,
בין השעות 09:00-17:30

https://tinyurl.com/climatEdu :קישור לטופס ההרשמה
/https://www.facebook.com/events/479195743248288 :קישור לאירוע בפייסבוק

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה מכינה לכם וועידה שנתית עם הרצאות
מגוונות, מסקרנות ומרתקות, אנחנו מזמינים אתכם להכנס לאתר הוועידה ולהכיר את

המרצים האורחים 

לאתר זווית בחינוך

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
https://bit.ly/3y5hbph
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2mAClf5
http://bit.ly/2B1JwR5
http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://bit.ly/3hgRITA
https://bit.ly/3hgRITA
https://bit.ly/3hgRITA
http://bit.ly/2J8CL3F
http://bit.ly/2J8CL3F
https://bit.ly/2J8CL3F
http://bit.ly/2zRYThC
https://bit.ly/2zRYThC
https://bit.ly/2zRYThC
https://bit.ly/2POjviX
https://bit.ly/2POjviX
https://bit.ly/2POjviX
https://bit.ly/3bT2NE9
https://bit.ly/3bT2NE9
https://bit.ly/3bT2NE9
https://bit.ly/3n6sjNz
https://bit.ly/3n6sjNz
https://bit.ly/3n6sjNz
http://bit.ly/3bgd6Vu
http://bit.ly/3bgd6Vu
https://bit.ly/3bgd6Vu
https://bit.ly/2Yeynsv
https://bit.ly/2Yeynsv
https://bit.ly/36icVoZ
https://bit.ly/36icVoZ
https://bit.ly/36icVoZ
http://bit.ly/3vXtYYS
https://bit.ly/3vXtYYS
https://bit.ly/3vXtYYS
http://bit.ly/2siMAqD
https://bit.ly/2POjviX
https://bit.ly/2QT7VUl
https://www.ramat-hanadiv.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94/
https://www.tcss.center/partner-projects
https://www.tcss.center/partner-projects
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